Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 02.03.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 17,00 h
Ukončenie zasadnutia komisie: 19,30 h
Prítomní: Juraj Sopkuliak, Pavel Agarski, Mgr. Martina Grinajová, Ľudmila Pitelová
Program
1. Otvorenie zasadania
2. Voľba podpredsedu sociálnej komisie.
3. Pripomienky k informovanosti občanov cez obecnú web.stránku, návrh na založenie
obecnej Facebook stránky.
4. Návrh akcie Pusto Uľanská kvapka krvi
5. Návrh akcie Človeče nehnevaj sa!
6. Diskusia
7. Záver
Zápis z priebehu zasadania:
1. Otvorenie zasadania: – Zasadanie otvoril a viedol predseda komisie Juraj Sopkuliak.
Následne dal hlasovať o predloženom návrhu programu.
Výsledok hlasovania: Program bol jednohlasne schválený
2. Voľba podpredsedu sociálnej komisie: - Za podpredsedu komisie bola navrhnutá jej
členka Mgr. Martina Grinajová. Predseda komisie dal o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: Mgr. Martina Grinajová bola jednohlasne zvolená za
podpredsedu komisie.
3. Pripomienky k informovanosti občanov cez obecnú web.stránku, návrh na
založenie obecnej Facebook stránky: - Komisia negatívne zhodnotila prehľadnosť
obecnej webovej stránky. Z vyjadrenia komisie je ohlas na webovú stránku obce zo
strany občanov negatívny, nedostatočná prehľadnosť, chabý popis k zverejneným
informáciám, neaktualizované údaje, neskoré publikovanie verejných zasadnutí, chýba
projekt zdrav.stred..
Komisia poverila predsedu aby prerokoval na najbližšom OZ možnosť zamestnať
človeka na správu webovej a FB stránky, poprípade zabezpečiť školenie aktuálnym
zamestnancom.
4. Návrh akcie Pusto Uľanská kvapka krvi: Predseda komisie dal návrh na
zorganizovanie celoobecného darovania krvi. Komisia s návrhom súhlasila a následne
poverili predsedu o získanie potrebných informácií k danej akcii.

5. Návrh akcie Človeče nehnevaj sa! : Predseda komisie dal návrh na zorganizovanie

turnaja v spoločenskej hre Človeče nehnevaj sa! s cieľom socializovať všetky vekové
kategórie od 6r do 100+ . Komisia s návrhom súhlasila a navrhli predvianočný termín
(vtedy sú si ľudia bližší), následne poverili predsedu o získanie informácii o možných
voľných dátumoch.
6. Diskusia: - zúčastnení kladne zhodnotili stretnutie a opätovne poukázali na to že treba
zvýšiť informovanosť ľudí v obci a navštevovanosť na OZ.
7. Záver: - predseda komisie sa poďakoval za účasť všetkým členom a ukončil
zasadnutie.

Zapísal: Juraj Sopkuliak
Pusté Úľany 4.3.2020

